
Upiększamy swoje Zegary :)
Czas trwania 4H

Co potrzebujemy 
-Dużo chęci 
-Dużo cierpliwości
-klucz imbusowy 
-śrubokręt płaski 
-śrubokręt krzyżowy
-nóż/żyletka
-Folię kolorową - w takim kolorze jakie chcemy mieć podświetlenie 
-Lakier fluorescencyjny w takim kolorze jakie chcemy wskazówki
-Alu ramki
-Troszkę benzyny 
-Szmatki
-Taśma dwustronna 
-Papier ścierny
-Kawałeczek plastikowej koszulki

A więc manuali jest dużo ale opiszę dokładnie jak przerobić samą tarczę i aluramki. Wiele osób 
kupuje gotowe tarcze i potem są zdziwieni (ja również byłem zdziwiony jak przyszło co innego niż 
zamówiłem, i nie miało połowy ikon...) 

zaczynając 
1 Demontaż osłony silnika 6 śrub imbusowych + 2/3 płaskie/krzyżowe od klapki bezpieczników
by ułatwić sobie zadanie opuszczamy kierownice w dół i uważamy by dolne imbusy nie wpadły 
nam pod plastikową osłonę kolumny. Zdejmujemy klapkę bezpieczników i mamy 1 śrubkę ukrytą z 
lewej strony u góry. 
Uważamy na zatrzask z lewej strony delikatnie podważamy śrubokrętem i powinna wyskoczyć. 
Odczepiamy 
 2 wtyczki i wyjmujemy w lewą stronę przy otwartych drzwiach. Zdejmujemy 3 gumki z dołu i je 
chowamy a następnie sam licznik mamy na 4-ech śrubach wysuwamy ku sobie i odpinamy wtyczki. 

  
(czerwony kreski śrubki osłony żółte licznika) 



Teraz zabieramy licznik i idziemy sobie do domku bo zaczynają się schody. :P

Nim zabierzemy się do zegarów wyrzucamy cały zapas kropelki by nie kusiła przy montażu alu 
ramek, bo tak jak ja będziecie wyklinać na prawo i lewo :P 
Pierw oddzielamy zegary od górnej pokrywy jest 7/9 zaczepów w zależności od wersji licznika a 
jest ich duuużo :P  ja miałem 7, 3 górne i 4-ry dolne (są jeszcze po 1 z prawej i z lewej strony)

 



Następnie zabieramy się za montaż alu ramek i tu zabrania się kategorycznie używania kropelki!
Poxipol tak. Montujemy alu ramki pierw na sucho powinny pasować na wcisk jak już to zrobimy to 
dla pewności delikatnie dajemy poxiliny w 2-3 miejscach 



Teraz ładnie czyścimy papierem toaletowym szybkę od środka by nie było odcisków i zabrudzeń i 
odkładamy na bok. Teraz nastawiamy melisę by uspokoić się i zabieramy się za najgorsze. 
Ściągamy kołki podtrzymujące wskaźniki temperatury i paliwa by swobodnie opadły i zaznaczmy 
delikatnie na obudowie w jakim położeniu są. 

Zdejmujemy same wskaźniki i tu uwaga najlepiej robić to nożem i podważać raz z prawej raz z 
lewej nie ciągnąc na chama bo wyrwiecie z ośką i po zabawie zacznijmy od obrotomierza i 
prędkościomierza by nabrać wprawy przed temperaturą i wskaźnikiem paliwa, bo one siedzą bardzo 
mocno(mogą spaść plastikowe kapturki nie martwcie się tylko nie zgubcie metalowych 
półksiężyców)... Gdy zdemontujemy wskazówki usuwamy pierścienie spod nich. Mamy taki widok 



Teraz delikatnie pod tarcze wkładamy nóż i podważamy by odkleić tarcze od reszty. Robimy to 
powoli bez pośpiechu by nie zagiąć tarczy. 

Następnie tarcze odwracamy i zmywamy klej za pomocą benzyny robimy to delikatnie i ściągamy 
sam klej uważamy przy otworach by nie dostał się klej na 2-gą stronę bo opaćkamy blat i będzie 
kiszka. No i zabieramy się za skrobanie nożyk w rękę i jazda robimy to w miarę dokładnie, ale nie 
spuszczamy się do łez. Jak gdzieś wyjedziesz na czarne nic się nie stało i tak tego nie będzie widać, 
ścieramy tylko zieloną farbę! 

Napis Veglia Borletti od tyłu przed operacją 

ten sam napis po operacji, i tak wszystkie po kolei znaki powinno wam to zając jakieś 2h



gdy już uporamy się z farbą z tyłu odtłuszczamy i naklejamy folię z tej operacji nie mam fotki. 
Odkładamy na bok zabieramy się za licznik elektroniczny. Odkręcamy 7 śrubek małych 
krzyżowych by zdjąć przezroczystą osłonę i teraz znowu jest kilka wersji w 1 trzeba wyciąć lewą 
krawędź i wyjąc zieloną płytkę w innej zdjąć metalową osłonkę i podważyć od dołu i również 
wyjąc płytkę. 

Zielona płytka posłuży nam do wzoru wycięcia nowej tylko bez tych zastrzałów sam kwadrat 
wycinamy z przezroczystej folii. Następnie oklejamy ją folią taką jaki mamy kolor podświetlenia 
MATUJEMY PAPIEREM ŚCIERNYM (400-ką) i umieszczamy z powrotem pod spód licznika. 
Skręcamy przezroczysty plastik. Do tarczy przyklejamy malutkie kawałki w kilku miejscach taśmy 
dwustronnej i uważamy by nie przykleić na jakiejś kontrolce bądź żarówce. I przyklejamy blat. 



Oraz zakładamy oczka 

Odkładamy na bok i przystępujemy do malowania wskazówek. Pytanie dlaczego malować a nie 
okleić folią. Ja okleiłem folią i w nocy prawdę mówiąc nie było ich widać. Dlatego pomalowałem 
farbą fluorescencyjną. Malujemy bardzo delikatnie ( 2 krople powinny wystarczyć na całe 
wskazówki) jeżeli spapramy to broń boże ścierać nitrem albo benzyną, wyglądamy papierem i 
jeszcze raz malujemy. Następnie 30 min przerwy na siku i kawę i zabieramy się ponownie za dalsze 
składanie. Wskaźnik obrotów i prędkości wsadzamy bardzo delikatnie byle się tylko trzymał i 
wyrównujemy by sam się zatrzymał na 0. potem wtykamy kołki i 2 wskaźniki mamy załatwione. 
Temperaturę i paliwo ustawiamy na znaki które zrobiliśmy wcześniej na obudowę i podciągamy do 
góry a następnie podpieramy kołkiem. Delikatnie dociskamy by wskazówki nie zapierały się na 
pierścieniu i łagodnie opadały bez żadnej pomocy. Zakładamy górną pokrywę patrzymy czy 
wszystko gra czy zatrzaski ładnie siedzą czy reset kilometrów wlazł w dziurę i idziemy do auta. Tu 
jest możliwość wymiany żarówek jeżeli mamy jakieś spalone. Na koniec wsadzamy 3 gumki na dół 
by nie trzeszczał nam licznik. 
Całość powinna wyglądać tak(tu jest jeszcze zdjęcie właśnie jak wskazówki przyciemniłem folią. 
W dzień pięknie w nocy nic) 



  i montujemy wszystko jest w odwrotnej kolejności do demontażu tylko wtyczki wkładamy od 
lewej (czarna na końcu) powinno to wyglądać w dzień tak. Po to matowaliśmy ten plastyczek za 
zegarkiem by nie było tak  →



a tu nocą


